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 الرمحن الرحيمبسم هللا 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد أن 
أما ،   -صلى هللا عليه وسلم -عبده ورسوله  اال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد

 بعد؛

، يف فقه  -رمحه هللا-فهذا الدرس الثاين من شرح منت دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي 
عن شيء من التعريف ابملؤلف، ، وتكلمنا يف املرة املاضية -رضي هللا عنه-اإلمام أمحد بن حنبل 

 وابلكتاب املشروح، وتكلمنا كالما خمتصرا عن الدراسة املذهبية .

نبدأ يف شرح املنت، وسيكون الشرح شرحا خمتصرا ما استطعنا،  -إن شاء هللا-يف هذه الليلة 
وهو على املذهب، نقرر فيه مذهب اإلمام أمحد بدون خروج عن املعتمد يف املذهب، كما هي 

 يف شروح هذه املتون . -رمحهم هللا-الطريقة املعهودة واليت يسلكها أهل العلم 
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وأشهد أن  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم هللا الرمحن الرحيم: ))  -رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 
املبني  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له مالك يوم الدين

                                                                                                 : (( ألحكام شرائع الدين
بدأ ابلبسملة واحلمدلة كما هي سنة أهل العلم، وأتسيا ابلقرآن الكرمي وبسنة النيب صلى هللا عليه 

فيها شهادة، أو كل كتاب ليس فيه شهادة أو ما إىل وسلم، مث ابلشهادة ألن كل خطبة ليس 
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له مالك  :ء؛ هلذا ذكر الشهادةذلك؛ فهو كاليد اجلذما

                            . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبني ألحكام شرائع الدين يوم الدين
 : (( ربهالفائز مبنتهى اإلرادات من  ))

فيها براعة استهالل، وإشارة إىل أن متنه هذا مأخوذ من  :إن هذه إشارة من املؤلف، يعينقلنا: 
                                              منت "منهى اإلرادات" لإلمام ابن النجار الفتوحي .

 : (( متسك بشريعته فهو من الفائزين فمن)) 
                                                                 . -هللا عليه وسلمصلى  -يعين شريعة النيب  

 (( وعلى آل كل وصحبه أمجعني وبعد ،صلى هللا وسلم عليه وعلى مجيع األنبياء واملرسلنيو ))
   هذه كلمة يؤتى هبا لالنتقال من املقدمة إىل املقصود . :

 بسم هللا الرمحن الرحيم
وأشهد أن ، العاملني وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له مالك يوم الديناحلمد هلل رب 

متسك  فمن ،الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه ،حممدا عبده ورسوله املبني ألحكام شرائع الدين
وعلى آل كل  ،صلى هللا وسلم عليه وعلى مجيع األنبياء واملرسلنيو  ،بشريعته فهو من الفائزين

ابلغت  ،فهذا خمتصر يف الفقه على املذهب األمحد مذهب اإلمام أمحد ؛ني وبعدوصحبه أمجع
مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته  ،وبينت فيه األحكام أحسن بيان ،يف إيضاحه رجاء الغفران
دليل "ـ :ومسيته بـ ،وعليه الفتوى فيما بني أهل الرتجيح واإلتقان ،أهل التصحيح والعرفان

وأن يرمحين  ،وهللا أسأل أن ينفع به من اشتغل به من املسلمني ،"الطالب لنيل املطالب
 . واملسلمني إنه أرحم الرامحني
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 :  (( األمحد مذهب اإلمام أمحدفهذا خمتصر يف الفقه على املذهب ))
منت خمتصر يف الفقه . مراده أن هذا منت خمتصر، يعين: هذا نعت ملنعوت حمذوف، فهذا املكتوب 

إذن؛ هو يقول: إن هذا املنت خمتصر وليس مطوال، وليس متوسطا أيضا، بل هو خمتصر .      
  : هو ما قل لفظه وكثرت معانيه، ألفاظه قليلة لكن معانيه كثرية .                          واملختصر
يؤلفون الكتب على مراحل، يضعون املختصرات حىت تكون عوان للطالب  -رمحهم هللا-والعلماء 

املبتدئ لتصور مسائل هذا العلم الذي يؤلفون فيه، فيسهل على الطالب حفظ هذا املنت 
اره ، مث بعد ذلك بعد أن يتأسس عليه؛ يشرح له ، يعين: بعد أن يقرأه وحيفظه يشرح له واستحض

إىل ما بعده من كتب الفن شرحا يليق هبذا االختصار، مث قد يشرح له شرحا آخر أوسع، مث ينتقل 
          وهكذا يتدرج العلماء بطالهبم يف متون العلم يف كل العلوم، يف الفقه وغريه .                 

فوظيفة املختصرات أن تقرب املعاين الكثرية يف ألفاظ قليلة، يسهل على الطالب أن حيفظها وأن 
يستحضرها وأن يتأسس عليها؛ ألن العلم إذا رمته مجلة ذهب عنك مجلة .                                  

لك طريق املختصرات؛ فإنه فإذا أراد اإلنسان أن يدرس العلم بدون أن يتأسس فيه وبدون أن يس
يضيع، يتشتت ذهنه وال يثبت يف هذا العلم الذي يدرسه .                                                  

فكان من الرابنية يف التعليم أن يبدأ الطالب بصغار العلم قبل كباره، ولذلك ينبغي على املعلم أن 
كان يريد أن يشرح للمبتدئ متنا خمتصرا؛ فإنه ال بد يسلك هذه الطريقة أيضا يف التدريس، فإذا  

ألف العمدة  -رمحه هللا تعاىل-أال يتجاوز مقصود املؤلف من املنت. وهلذا ترى أن املوفق ابن قدامة 
على قول واحد يف املذهب، مث ألف املقنع على قولني، مث ألف الكايف، مث ألف املغين يذكر فيه 

املرة املاضية. فتالحظ أن طريقة املوفق يف املغين ختتلف عن طريقته  اخلالف العايل: كما ذكران يف
يقرر فيه املذهب فقط على ما اختاره ورجحه، ولذلك أيضا حني يشرح  يف العمدة، العمدة

جتد أن  ،العمدة؛ يشرح هبذه الطريقة، هكذا يسلك العلماء يف دروسهم، خبالف شرح املقنع مثال
ملمتع وكالشرح الكبري وغريها من الشروح وحسبك اإلنصاف انظر ؛ كااملقنع شرح بشروح مطولة

إىل سعة حجم اإلنصاف ألنه يليق هبذا املنت، فحني نشرح متنا خمتصرا نشرحه للمبتدئني فال 
ينبغي أن أنيت فيه بتفاصيل هذا العلم وابملسائل اليت مل يذكرها املؤلف وابخلالف املذهيب وابخلالف 

الف مقصود املؤلف وهلذا تالحظ أن الشيخ منصور البهويت رمحه هللا يف العايل ألن هذا أصال خي
رمحه -الروض املربع ملا أراد أن يشرح الروض قرر طريقته يف مقدمة الكتاب، يعين املاتن احلجاوي 
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إن هذا خمتصر يف الفقه من مقنع اإلمام املوفق أيب حممد على قول واحد وهو  :قال -هللا تعاىل
وهو  ،إن هذا الكتاب على قول واحد لن نطيل فيه :يعين يقول لك ،ب أمحدالراجح يف مذه

مع  -رمحه هللا-فماذا فعل الشيخ البهويت  ،قل لفظه وكثر معناه :طيب خمتصر يعين ،أيضا خمتصر
لكنه ملا  ؟أنه متمكن من أن أييت بشرح مطول وأن أييت بكثري من األدلة واملناقشات والتعليالت

يف الفقه وأنه أخذه من مقنع اإلمام املوفق أيب  ،قل لفظه وكثرت معانيه :يعين ؛خمتصر :قال املاتن
على قول واحد طيب قال الشيخ منصور وكذلك صنعت يف شرحي  :وقال ،حممد يعين ابن قدامة

قال وهكذا وكذلك  مانظر إىل هذه الطريقة لتتعلم كيف يسلك العلماء يف شروحهم ويف تقريراهت
ه فلم أتعرض للخالف طلبا لالختصار إذن ينبغي على الشارح أن يراعي مقصود صنعت يف شرح

املؤلف من املنت أنت تشرح متنا للمبتدئني أو تشرح متنا للمتوسطني أو تشرح متنا للمنتهني فيكون 
 .  الشرح حبسب رتبة املنت وحبسب رتبة املتعلم

 : (( أمحد فهذا خمتصر يف الفقه على املذهب األمحد مذهب اإلمام ))
املذهب هو : ما ذهب إليه اجملتهد سواء كان مذهبا شخصيا له أو كان مذهبا اصطلح عليه 

 .                          أصحابه فصار هذا املذهب هو املستقر الذي ينسب إىل هذا العامل
ذهب األمحد ، املذهب : هو مصدر ميمي يصلح للزمان واملكان يعين زمان الذهاب على امل

ومكان الذهاب مث صار عرفا يطلق على ما قاله العامل اجملتهد بدليل ومات قائال به ، إذن املذهب 
إذا قيل مذهب أمحد مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أيب حنيفة األوزاعي إىل آخره فهو ما 

يعين مل مل بدليل طبعا ألن العلماء ال يتكلمون يف دين هللا إال بدليل ومات قائال به قاله هذا العا
يرجع عنه فهذه حقيقة املذهب عرفا يف اصطالح العلماء لكنه قد يطلق على ما به الفتيا يعين 

لكن هذا  يقال هذا املذهب يعين الذي يفيت به وإن كان ينسب إىل صاحب املذهب أقوال أخرى
 به من ابب إطالق الشيء على جزئه إذن مذهب اإلمام أمحد هو ما قاله الذي يفىت

حبسب ما يقرره أصحابه ألن أصحاب اإلمام أعلم أبقواله ومبا استقر اإلمام أمحد ومات قائال به 
فالشافعية أدرى عليه مذهبه من غريهم فريجع إليهم يف معرفة أقوال إمامهم وهكذا يف كل مذهب 

 أدرى أبقوال إمامهم أو أئمتهم وهكذا. الكية أدرى أبقوال إمامهم واحلنفيةأبقوال إمامهم وامل
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قال على املذهب األمحد مذهب اإلمام أمحد :طيب املذهب األمحد وصف هذا املذهب أبنه أمحد 
وهو مذهب اإلمام أمحد طبعا األمحد يعين أفعل تفضيل فهو أكثر املذاهب استحقاقا للحمد 

وأمحد هنا من اجلناس التام عند البالغيني واألول صفة والثاين علم األول صفة للمذهب مذهب 
 :أمحد والثاين علم على هذا اإلمام الذي هو اإلمام أمحد امسه العلم الذي يعينه 

 ه .....علم         اسم يعني املسمى مطلقا
األمحد األوىل هذه صفة  للمذهب فهو يقول أان أؤلفه على املذهب الذي فعلمه امسه هكذا لكن 

صفته أنه أمحد املذاهب وهو مذهب اإلمام أمحد فاألوىل صفة والثانية علم اإلمام امحد اإلمام أيب 
عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا تعاىل عنه ، هنا يرد سؤال ؟ إذا قال الشيخ 

ب اإلمام أمحد هو أمحد املذاهب أليس يف هذا تعصب أن تقول إن هذا املذهب مرعي إن مذه
أفضل املذاهب اجلواب أنه إذا مل يقل احلنبلي إن مذهيب أفضل املذاهب فكيف يكون حنبليا يعين 

ال يتأتى أن يكون اإلنسان حنبليا إال إذا رأى أن مذهب أمحد أفضل املذاهب سواء رأى ذلك 
طبعا حال أصحاب اإلمام أمحد الكبار اجملتهدين من أصحابه الذين بقوا على  بتقليد أو ابجتهاد

من غريه وصرحوا مذهبه أهنم ملا صاروا  أهال لالجتهاد نظروا فوجدوا أن مذهب أمحد أفضل 
بذلك كما قال القاضي أبو يعلى وغريه من أئمة أصحابنا واملقلد ال يقلد إماما إال إذا رأى أنه 

ان ال ميكن أن أسلم ديين لشخص إال إذا رأيته أمثل من غريه وهلذا أنت إذا أمثل من يقلد فأ
ذهبت إىل عامل لتستفتيه فإنك يف حقيقة األمر بلسان حالك ترى أنه أمثل من غريه وأنه أفضل من 

خيربك عن حكم هللا عز وجل يف هذا املسألة فلهذا سألته إال إذا كنت متساهال يف دينك ال تبايل 
كن كونك يسهل عليك أن تسأل أكثر من شخص وختتار واحدا وأنت من أهل من تسأل ل

هذا االعتقاد حبسب ظنك إذا كنت مقلدا  الداينة فهذا يدل على أنك تعتقد فيه أنه أمثل من غريه
أو جمتهدا حىت لو ابجتهادك يكون ظنيا فغلب على ظنك أنه أمثل من غريه فقلدته أو أفتيت 

ا كنت مستفتيتا فسواء قلت بلسان مقالك أو مل تقل فلسان حالك  أو أخذت بكالمه إذبقوله 
كاف يف أنك تعتقد أنه أمحد وأمثل وأعلم من غريه إذن حني نقول إن يقول احلنبلي إن مذهب 

أمحد أفضل املذاهب هو ال ينتقص مذاهب األئمة اآلخرين وال يقول إن يف كل مسألة احلق قطعا 
 ه شخص عاقل ألن مسائل اخلالف السائغ ال يقال فيها هذاهو قول اإلمام أمحد هذا ال يقول
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أصال وهي عامة املسائل اخلالفية يف الفقه وإمنا هي ظنون فيرتجح ويغلب على الظن أن هذا القول 
أرجح من غريه وأن مذهب أمحد هنا مثال أرجح من غريه أو يقول الشافعي مذهب الشافعي هنا 

ترجيح ظين فحينئذ لسان حال العامل أو لسان مقاله إذا أرجح من مذهب احلنابلة وهكذا فهذا 
صرح كما صرح اإلمام مرعي هنا أن مذهب أمحد أفضل وهلذا أان متذهبت عليه ألفت عليه هذا 

املنت وأفيت به وأتعبد هلل عز وجل به مع أنين أسوغ خالف غريه من العلماء فأان ال أحتقر احلق وال 
له ا أسوغ اخلالف إذا صدر من عامل متأهل وأقول إن من أصاب أرى أن احلق يف مذهيب قطعا وإمن

أجران ومن أخطأ له أجر وإن من قلد عاملا حىت لو غري اإلمام أمحد فإن ذمته بريئة ألن من قلد 
هؤالء األئمة برئت ذمته عند هللا عز وجل إذن خرجنا من التعصب مل يعد هذا تعصبا بل هذا 

املا أو متذهب على مذهبه أو أخذ بقوله فإنه يرى أنه أفضل من ترجيح معلوم أن كل من استفىت ع
 غريه فال إشكال هنا .

يقول رمحه هللا إن هذا املذهب مذهب اإلمام أمحد هو املذهب األمحد يعين يف نظره وحبسب ما 
أداه إليه اجتهاده ومقارنته بني أقواله وأقوال غريه وهذا ترجيح مجلي ال ينايف أن يكون يف بعض 

سائل مذهب الشافعي أرجح من مذهب أمحد لكن الكالم هنا على الرتجيح اإلمجايل من حيث امل
 أصول املذهب ومن حيث النظر اإلمجايل يف قواعد املذهب وأصوله وفروعه .

 (( : ابلغت يف إيضاحه رجاء الغفران يقول : ))
وأؤمل أن يغفر هللا عز  ابلغت يعين بذلت وسعي يف إيضاح هذا املنت رجاء الغفران أي أرجو بذلك

وجل يل ألن تقريب العلم للناس وتعليمه من أفضل ما يتقرب به اإلنسان إىل هللا عز وجل فريجو 
 . به أن يغفر هللا ذنبه وهكذا أيضا حنن نرجو من هللا عز وجل أن يغفر ذنوبنا مبثل هذه األعمال

        (( : وبينت فيه األحكام أحسن بيان قال : ))
يعين األحكام الفقهية العملية ألن هذا املنت يف الفقه والفقه هو معرفة األحكام الشرعية الفرعية 
املكتسبة من أدلتها التفصيلية أو العلم ابألحكام الشرعية العملية فهو متعلق ابلعمل ابألحكام 

ملعىن اللغوي الشرعية العملية وليس ابالعتقادية وليس ابألخالقية اصطالحا طبعا عندان الفقه اب
الذي هو الفهم والفقه ابملعىن الشرعي وهو فهم الشريعة سواء كانت أصوال أو فروعا أو أخالقا 
لكن املعىن االصطالحي صار بعد ذلك يطلق على معرفة األحكام الشرعية الفرعية ابلفعل أو 
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يعين األحكام العملية . فيقول بينت فيه األحكام  ابلقوة القريبة أو غري ذلك من التعريفات املعروفة
الفرعية أحسن بيان يعين بينتها بياان حسنا بل هو أحسن من غريه وهذا ليس من التزكية املذمومة 
للنفس بل هذا من النصح للمسلمني إذا زكى العامل كتابه أو زكى علمه أو زكى مقالته فاألصل أن 

نفس إذا قصد هبا العجب حنمله على حسن الظن ليس على التزكية املذمومة للنفس تزكية ال
ابلنعمة ومل ينسبها إىل هللا واحتقار عمل غريه كازدراء اآلخرين فهذا مذموم أو إذا استكثر اإلنسان 

عز وجل ورأى أنه أحق هبا وأهلها فهذا مذموم لكن إذا كان يتربأ من حوله وقوته لكنه يعرتف أن 
مين هذا العلم واستفيدوا مما َمنَّ هللا به علي هللا من عليه بكذا وكذا ينصح هبذا لعباد هللا أن خذوا 

فهذا دين يثاب عليه اإلنسان وهلذا النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول أان النيب ال كذب وأان 
سيد ولد ابن آدم وإن أخشاكم وأعلمكم ابهلل أان وهكذا جتد أيضا يف أقوال الصحابة رضي هللا 

لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب هللا مين تبلغه اإلبل عنهم ما يدل على هذا كقول ابن مسعود 
لذهبت إليه والعلماء عادة جتد يف مقدمات كتبهم ما يدل على هذا بل حىت أمساء الكتب قد تدل 

دائع الفوائد أو كذا هذه بأو على هذا اسم الكتاب يدل يعين يؤلف مثال كتاب يسميه املبدع 
يراد هبا املعىن الذي احتوته هذا االسم أو احتواه هذا التسمية نفسها ليست علما حمضا وإمنا 

العنوان فهو تزكية للنصح فال إشكال يف هذا وال يدخل يف قوله تعاىل : }فال تزكوا أنفسكم هو 
أعلم مبن اتقى {قال بينت فيه األحكام أحسن بيان وقد صدق املؤلف رمحه هللا وواقع الكتاب 

ن األحكام أحسن بيان ويف تسهيل العبارة ووضوحها جزاه هللا يشهد أبنه فعال مل أيل جهدا يف بيا
 عنا خريا .

 (( :  مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفانقال : )) 

يعين ال أذكر يف هذا املنت من األقوال املوجودة يف مذهب اإلمام أمحد إال القول الذي جزم يعين 
 من أصحاب هذا املذهب من أئمة احلنابلة وكل علم قطع بصحته أهل التصحيح والعرفان يعين

يرجع فيه إىل أئمته فإذا أردت أن تقول القول الصحيح عند النحاة كذا وكذا فإنك ترجع إىل أئمة 
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النحو أو كذلك يف الصرف ويف البالغة ويف التفسري ويف احلديث وهكذا فإذا أردت أن تقول إن 
كذا وكذا والقول الصحيح يف املذهب هو كذا فال بد أن مذهب أمحد فيه أقوال يف هذه املسألة  

ترجع يف معرفة القول الصحيح إىل أهل التصحيح والعرفان إىل أهل الدراية ليس التصحيح عشوائيا 
بل هو يرجع إىل ما جزم بصحته أي بصحة نسبته إىل اإلمام وأنه الذي استقر عليه قوله وانه الذي 

والعرفان وذلك عند املتأخرين على ما بينه اإلمام العالء املرداوي يفىت به يف مذهبه أهل التصحيح 
رمحه هللا تعاىل يف مقدمة اإلنصاف وكذلك يف تصحيح الفروع حيث بني طريقته يف تصحيح 

املذهب ومعرفة الراجح فيه واستقر عمل احلنابلة على هذه الطريقة مث استقرت متون احلنابلة يف 
اع للحجاوي كما بينا ذلك يف الدرس املاضي فيعرف الصحيح من املنتهى البن النجار واإلقن

مذهب احلنابلة هبذه الطريقة وبعض الناس يظن أن املتأخرين خالفه من سبقه من املتوسطني 
وخالفوا املتقدمني وهذا غلط بل إهنم متموا بناء املتقدمني واملتوسطني وسلكوا طريقتهم وهلذا 

ملقنع من أهم متون املتوسطني فأين اجملافاة وأين البعد بني ااإلنصاف ما هو إال شرح للمقنع 
املتأخرين واملتوسطني بل إن املرداوي يذكر أن طريقته يف التصحيح هي أن يعرف أو أن أيخذ مبا 

وابن صححه أئمة احلنابلة من املتقدمني واملتوسطني يعين كاملوفق واجملد من طبقات املتوسطني 
تى بعدهم كابن مفلح وهو من املتوسطني أيضا ومن سبق من أئمة رجب أيضا ومن سبقهم ومن أ

احلنابلة املتقدمني ذكر هذا كله يف مقدمته وذكر أنه يرجع إىل هؤالء العلماء يف التصحيح ومعرفة 
الراجح يف املذهب إذن ليس هناك مباينة بني طريقة املتأخرين وغريهم وإمنا هو تتميم وتكميل 

و ملا كان غري جمزوم فيه بقول راجح يف املذهب وهذا أيضا يبني لك أنك وتصحيح ملا كان مطلقا أ
تدرس الفقه اآلن على القول الصحيح وعلى القول الراجح لكن كما ذكران مرارا القول الصحيح 

والقول الراجح هو أمر نسيب يعين الراجح عند أصحاب اإلمام أمحد ويدرس الشافعي الراجح عند 
ويدرس املالكي الراجح عند أصحاب اإلمام مالك ويدرس احلنفي أصحاب اإلمام الشافعي 

الراجح عند أصحاب اإلمام أيب حنيفة وهكذا ويدرس من ال يتمذهب الراجح عند معلمه الذي 
يشرح له فيجلس الشيخ يشرح الدراري املضية للشوكاين على ما رجحه الشوكاين وقد خيالف 
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يشرح له والشيخ يقول والراجح كذا فيأخذ الطالب   الشوكايَن فيكون الطالب مقلدا لشيخه الذي
وحنن أيضا نقول الراجح كذا كما رجحه احلنابلة كما رجحه ابن قدامة  كالمه ويقول الراجح كذا 

كما رجحه املرداوي كما رجحه احلجاوي كما رجحه مرعي هنا وهكذا يعين يف النهاية لن يدرسك 
ك على قول راجح ولكنه راجح نسيب طيب قد أحد الفقه على قول مرجوح عنده وإمنا سيدرس

يقول قائل خالص اشرح لنا الراجح يف مذهب أمحد مث بني لنا الراجح عندك درسنا الفقه حنن ال 
نعرتض عليك اي شيخ أبن تشرح لنا الفقه على مذهب اإلمام أمحد لكننا نريد أن تبني لنا الراجح 

هذه املسائل اخلالفية إذا كان عندي راجح أصال يف املسائل فأقول إذا بينت لك الراجح عندي يف 
عما يف املنت أو على ما يف املنت فإنين أخربك أبن الراجح عندي كذا بعد أن أخربتك أن الراجح 
عند أئمة احلنابلة كذا فما يكون إال أنين نقلتك من تقليد أئمة احلنابلة إىل تقليدي فنقلتك من 

اجتهاد مدارس علمية عتيقة جرى عليها عمل أئمة اإلسالم  تقليد الفاضل إىل املفضول ومن تقليد
مئات السنني وجرت عليها التصانيف متوان وشروحا وحواشي وتقريرات إىل تقليد شخص رجح 

لذلك حنن ننصح لكم  { أتستبدلون الذي هو أدين ابلذي هو خريبنظره أو بتقليد غريه فـــــــ }
املتبوعة. طيب قال إذن أان  هذه املذاهب األربعة ونشرح لكم على ما اعتمده علماء األمة يف

وعليه الفتوى  ))أؤلف هذا املنت وال أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان      
(( :                                                              فيما بني أهل الرتجيح واإلتقان

يعين أيضا يذكر ما عليه الفتوى فيما بني أهل الرتجيح يف املذهب والتصحيح واإلتقان الذي هو 
إحكام العلم إذن هذا الذي تقرؤه مما يفيت به عند هؤالء العلماء إذن يصح أن تتعبد هلل به فال 

والدراسة بل هذا أتقن للطالب وأعون له على ضبط العلم وعلى تعظيم ما يتعلمه  فصل بني التعبد
ال أنه دراسة نظرية جامدة فهذا عليه أهل التصحيح والعرفان مذهبا وفتيا أيضا يفيت به أهل 

 الرتجيح واإلتقان .
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                                                 (( : "دليل الطالب لنيل املطالب"ـ :ومسيته بـ ))
دليل الطالب يعين املرشد الذي يرشد الطالب لنيل املطالب يعين لينال به يعين املنت هذا امسه 

                                                      املطالب اليت يطلبها مجع مطلب الشيء الذي يطلبه اإلنسان ليصل إىل حتصيله .

 وأن يرمحين واملسلمني إنه أرحم الرامحني ،اشتغل به من املسلمني وهللا أسأل أن ينفع به من ))
(( :                                                                                 وهذه من 

بركات دراسة كتب أئمتنا املتقدمني اآلن أنت يف القرن الرابع عشر وجتلس يف بيتك ويدعو لك 
أربعمائة سنة يرجى أنه من أهل إجابة الدعاء عامل صاحل نفع هللا بعلومه نفعها   عامل تويف من حنو

كبريا فهذا مظنة إجابة الدعاء فيدعو لك يقول أسأل هللا أن ينفعك به أن ينفع به من اشتغل به 
آمني بركة حتصلها وأنت تدرس هذه الكتب ومن بركة العلم أن تدعو أيضا ملن يعلمك ألن العلم 

أهله فتدعو له كما هو اآلن يدعو لك يعين هو دعا لك قبل أن تولد يدعو لكل من أييت رحم بني 
بعده ويدرس هذا املنت فندعو له أيضا أن يرمحه هللا وأن يتقبله وأن جيعل هذا يف ميزان حسناته 

 إنه سبحانه جواد كرمي .ونرجو نفع دعائه لنا أن ينفعنا هللا تعاىل هبذا املنت حيث اشتغلنا به 
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 مث دخل يف املنت فقال :

والفقهاء يبتدئون ابلعبادات ألهنا أهم طبعا الفقه يتناول العبادات عالقة العبد بربه ويتناول أيضا 
ها من املعاقدات ويتناول أيضا ما يتعلق املعامالت فيما بني الناس يف البيع ويف اإلجارة وغري 

ابألنكحة واألحوال الشخصية ما اصطلح عليه ابألحوال الشخصية ويتناول أيضا ما يتعلق 
ابجلناايت وما يتعلق ابلسري واجلهاد وعالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول كل هذا موجود يف 

أهم وليس ألن الفقه حمصور ابلعبادات لكنهم الفقه لكن الفقهاء ابتدؤوا ابلعبادات ألهنا آكد و 
بدؤوا ابألهم وبدؤوا ابلعبادات على حديث بين اإلسالم على مخس طبعا الشهادتني مبحث علم 

التوحيد شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وبقية األركان اليت هي األربعة الصالة والزكاة 
وألهنا جتب على كل مسلم لصالة ألهنا آكد أركان اإلسالم والصوم واحلج مباحث فقهية وبدؤوا اب

مكلف خبالف الزكاة يعين تتطلب شيئا زائدا وهو أن تكون غنيا والصوم قدرة خاصة به واحلج 
أيضا من استطاعه فبدؤوا ابلصالة هلذا وبدؤوا ابلطهارة ألن الطهارة أهم شروط الصالة فبدؤوا هبا 

كون ابملاء أصالة وابلرتاب ك بدؤوا بكتاب الطهارة . والطهارة تألهنا أهم هي مدخل الصالة فلذل
إذا مل يوجد املاء فلهذا بدؤوا بباب املياه تكلموا على أحكام املياه مث اآلنية ألن املاء حيتاج إىل إانء 

يوضع فيه مث بعد ذلك تكلموا على مقدمات الوضوء يعين االستنجاء والسواك مث سنن الوضوء 
والغسل واملسح على اخلفني وبعد ذلك التيمم إىل آخر مباحث كتاب الطهارة . وهكذا الوضوء 

 عرفها فقال وهي رفع احلدث وزوال اخلبث .

 كتاب الطهارة
                                                                      . رفع احلدث وزوال اخلبث :وهي

                                                                                         : وأقسام املاء ثالثة
                                      .يرفع احلدث ويزيل اخلبث ؛طهور وهو الباقي على خلقته :أحدها
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                                                                              (( : كتاب الطهارة)) 
طُهر يطهر وأما طَهر بفتح اهلاء فمصدره ُطهر تقول حكم حكما وطهر لغة : مصدر  الطهارة

ُطهرا لكن الطهارة مصدر طُهر يطُهر وهي يف اللغة النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية أو املعنوية 
وأما شرعا فهي ابملعىن الذي ذكره املؤلف هنا :                                                        

                                                                        : (( رفع احلدث وزوال اخلبث :وهي)) 
هذا تعريف خمتصر ويف ما هو أفضل منه لكننا نسري على ما ذكر املؤلف هنا : رفع احلدث يشمل 

                                                   احلدث االكرب واألصغر .                            
احلدث : ما هو احلدث ؟ هو الوصف القائم ابلبدن املانع من الصالة وحنوها مما تشرتط له الطهارة 

، احلدث وصف وليس أمرا حسيا بل هو وصف أمر معنوي يقوم ببدن اإلنسان فيمنعه من 
إنك ممنوع من الصالة ممنوع من مس الصالة وحنوها مما تشرتط له الطهارة يعين إذا كنت حمداث ف

املصحف ممنوع من الطواف ابلكعبة حتتاج إىل طهارة حىت تفعل هذه األشياء.                     
واحلدث نوعان : أصغر وأكرب احلدث األصغر هو الذي يوجب الوضوء يعين إذا قام بك فال بد 

أن تغتسل احلدث  قام بك فال بدأن تتوضأ لرتفعه واحلدث األكرب هو الذي يوجب الغسل إذا 
األصغر مثل النوم مثل البول الغائط الريح وهكذا مما سيأتينا إن شاء هللا يف نواقض الوضوء 

واحلدث األكرب كاحليض والنفاس واجلنابة وما إىل ذلك مما سيأتينا إن شاء هللا إذن الطهارة شقان 
ة خبث رفع احلدث سواء كان أكرب أو يف كالم املؤلف أو نوعان أو قسمان : طهارة حدث وطهار 

أصغر وزوال اخلبث.                                                                                      
هنا عرب ابلرفع وغريه عرب ابالرتفاع ولن خنوض يف هذا كثريا هذا رفع احلدث وزوال اخلبث،اخلبث : 

لنجاسة الطارئة النجس الطارئ يعين الذي طرأ على حمل طاهر فنجسه يعين النجاسة واملراد به هنا ا
ألنه عندان نوعان من النجاسة : جناسة عينية وجناسة حكمية النجاسة العينية هي األعيان اخلبيثة 

شرعا اليت ال ميكن أن تطهر كالكلب والبول والغائط وما إىل ذلك هذه أعيان جنسة جناسات 
ية يعين هذه األعيان طرأت على حمل طاهر فنجسته بول جاء على عينية وعندان جناسات حكم
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الثوب فنجسه كلب ولغ يف إانء فنجسه فأنت تريد أن تطهر هذا الثوب هذا اإلانء ماذا تفعل ؟ 
هذه إزالة اخلبث أو تطهريه هو املراد هنا زوال اخلبث يعين أن تزيل هذه النجاسة إذن الطهارة هي 

رفع احلدث وزوال اخلبث احلدث وصف قائم ابلبدن مينع من الصالة يف كالم املؤلف قسمان : 
وترفع وحنوها مما تشرتط له الطهارة واخلبث هي النجاسة الطارئة على حمل طاهر فتزيل النجاسة 

                                                                   احلدث .                   
ما يف معىن ارتفاع احلدث وهو : ما ليس ارتفاعا حقيقة لكنه وصف فيه وهو  هناك شيء آخر

معىن االرتفاع الذي هو كل طهارة ليس فيها رفع حدث أو ال تكون عن حدث كل طهارة الشرع 
جعلها طهارة لكنها ال تكون عن حدث أو ال حيصل هبا رفع حدث فتكون ملعىن غري رفع احلدث 

ال : تغسيل امليت هذا يف معىن ارتفاع احلدث ألنك مل ترفع وهي أيضا ليست إزالة جناسة فمث
املوجب وهو املوت الذي أوجب الغسل غسل امليت هو املوت فإذا غسلت امليت سيبقى ميتا 
فهذه طهارة  مل حيصل هبا ارتفاع املوجب بل املوجب موجود وهو املوت وليس يف جناسة حىت 

د الوضوء مثال هذه طهارة شرعية لكنها ليست عن تزيلها كذلك الوضوء والغسل املستحبني جتدي
حدث غسل اجلمعة طهارة شرعية لكنها ليست عن حدث وليس هناك جناسة حىت نقول إهنا إزالة 

جناسة لكنها طهارة شرعية فهذا يقال عليه يف معىن ارتفاع احلدث وذكرها غريه غري الشيخ مرعي  
اه وزوال اخلبث .                                                كصاحب الزاد قال : هي ارتفاع احلدث وما يف معن

مث تكلم على أقسام املياه فقال :                                                                              
                                                                                      (( : وأقسام املاء ثالثة ))

ويف رفع احلدث بل ال يرفع احلدث إال ابملاء وكذلك النجاسة املاء هو األصل يف إزالة النجاسات 
عتبار ما أيضا ال تزول إال ابملاء لكن املاء ثالثة أقسام يعين ابعتبار التقسيم الشرعي له املياه اب

تنقسم إليه شرعا ثالثة أقسام : طهور وطاهر وجنس . قال :                                          
                    (( : يرفع احلدث ويزيل اخلبث ؛طهور وهو الباقي على خلقته :أحدها)) 

 هذا القسم األول، والطهور هو املاء الذي هو طاهر يف نفسه ومطهر لغريه عين هو يف نفسه طاهر
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وهو أيضا يفيدك التطهري إذا استعملته ارتفع حدثك وتستعمله أيضا فتزيل به النجاسة فهو ماء فيه 
خبالف املاء الطاهر  صفة ذاتية وأيضا تتعدى إىل حمل آخر فتطهرك من احلدث ومن النجاسة

الذي هو ليس طهورا طاهر فقط كاملاء الذي وضع فيه شاي مثال صار شااي ليس ماء هو طاهر 
لكن ال يقبل أن تتوضأ به إذا وضعت فيه إذا طبخت هبذا املاء صار طبيخا أصله ماء لكن صار 

ه وال أن تزيل به طبيخا تغري حىت صار طبيخا فهذا املاء طاهر يف نفسه لكن ال ميكن أن تتوضأ ب
فاملاء الطهور طاهر يف نفسه مطهر لغريه وهو  النجاسة وال أن تغتسل به إذا هو ليس طهورا 

الباقي على خلقته يعين اليت خلقها هللا عز وجل عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة 
ما أنه ابق على لكنه قد يكون ابقيا على خلقته حقيقة أو حكما يعين ابقي على خلقته هذا إ

أصال كماء البحر الذي أخذته من البحر هو ماحل خلقته حقيقة مبعىن أنه مل يطرأ عليه شيء يغريه 
خلقه هللا ماحلا مل نفعل فيه شيئا مل نضع فيه ملحا مل يكن عذاب مث صار ماحلا بل هو خلقه هللا 

يعين هو فيه تغري لكن  هكذا فذا يقال عنه ابق على خلقته حقيقة وهناك ابق على خلقته حكما
هذا التغري ال يسلبه الطهورية يعين طرأ عليه شيء  مل يغريه عن حكم الطهورية بقي طهورا أيضا  

كاملاء الذي تغري بطول مكثه تركنا املاء مدة يف اإلانء فتغري داخل اإلانء جئت وجدت به تغريا مل 
كثه أو تغري يف ممره أو يف مقره أو يقع فيه شيء  مل حيصل شيء  وإمنا كل الذي حصل أنه تغري مب

تغري ابلطحلب مثال الذي يكون يف البحر وحنوه فحينئذ هذا املتغري تغري تغريا ال يسلبه حكمه هو 
وليس ابق على خلقته حقيقة ألن فيه تغري لكن هذا التغري ال حكم له ابق على خلقته حكما 

لقته أي حكما أي أننا حنكم أنه كالباقي يعين الغ ال يؤثر فيه شرعا فلهذا قلنا هو ابق على خ
على خلقته وإن كان يف احلقيقة فيه تغري لكن هذا التغري ال عربة به قال يعين بعد أن عرف الطهور 

الطهور تعريفه يف كالم املؤلف هو الباقي على خلقته ، طيب ما احلكم الذي نستفيده من هذا 
رفع احلدث وحده فقط هو النوع الوحيد الذي يرفع املاء ؟ قال : يرفع احلدث ويزيل اخلبث يعين ي

احلدث وعرفنا معىن احلدث ويزيل اخلبث وعرفنا معىن اخلبث .                                                
كنا يف القسم األول من أقسام املياه املياه ثالثة أقسام طهور وطاهر مث قسم هذا إىل أربعة أنواع  
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القسم األول القسم األول الذي هو الطهور قلنا إنه ابق على خلقته حقيقة أو  وجنس حنن اآلن يف
وهو تقسيم بديع من املؤلف رمحه هللا تعاىل ال جتده فقي حكما وهو أربعة أنواع يف كالم املؤلف 

        املتون األخرى هذا التقسيم هبذه الطريقة قال :                                                   

                                                                                              وهو أربعة أنواع :
                          .ما ليس مباحا :وهو ،وال يرفع احلدث ويزيل اخلبث ،ماء حيرم استعماله -1
ما خلت به املرأة املكلفة لطهارة   :وهو ،واخلنثىوماء يرفع حدث األنثى ال الرجل البالغ  -2

                                                                                               .كاملة عن حدث
 ،وما اشتد حره أو برده، ماء بئر مبقربة :وهو ،وماء يكره استعماله مع عدم االحتياج إليه -3

أو  ،أو يف غسل كافر ،أو استعمل يف طهارة مل جتب ،مبغصوب سخن أو ،أو سخن بنجاسة
وال يكره ماء  ،والدهن ،وقطع الكافور ،أو مبا ال ميازجه كتغريه ابلعود القماري ،تغري مبلح مائي

                                                                                                        .زمزم إال يف إزالة اخلبث
وال يكره  ،واحلمام ،واألهنار،والعيون ،واآلابر ،كماء البحر  ،ستعمالهاوماء ال يكره  -4

  صونأو مبا يشق  ،أو ابلريح من حنو ميتة ،واملتغري بطول املكث ،املسخن ابلشمس
 .وورق شجر ما مل يوضعا ،املاء عنه كطحلب

                                                                           النوع األول يف كالم املؤلف :
                     (( : ما ليس مباحا وهو ،وال يرفع احلدث ويزيل اخلبث ،ماء حيرم استعماله)) 

كل هذه األقسام األربعة اليت سنذكرها طهور ، النوع األول ماء حيرم استعماله يعين احلكم 
التكليفي له أنه حرام أن تستعمله هذا احلكم التكليفي حرام أن تستعمله لو استعملته أتمث وال 

يرتفع به احلدث لو توضأت به كأنك مل تتوضأ وضوؤك ابطل لو اغتسلت به غسلك ابطل لكنه 
اخلبث فهو ماء سيأخذ حكما من أحكام الطهور الذي ذكرانه وهو إزالة اخلبث ولكنه ال  يزيل

يرفع احلدث فحيث أزال اخلبث حكمنا أبنه طهور لكنه ال يرفع احلدث ملاذا ألنه قام به مانع 
 جيعله ال يفيدك ارتفاع احلدث وحكم استعماله احلرمة حىت يف إزالة اخلبث هو حرام أن تستعمله
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لكنك تستفيد لو استعملته يف زوال اخلبث وال تستفيد يف ارتفاع احلدث إذن هو حرام استعماله 
بكل حال يف اخلبث أو احلدث فلو استعملته يف احلدث فحرام وال يرتفع حدثك ولو استعملته يف 

؟ اخلبث الذي هو النجاسة فحرام وتزول النجاسة ييعين حيكم بزوال النجاسة ، ما هو هذا املاء 
قال : وهو ما ليس مباحا وهذا يشمل املاء احملرم كاملسروق واملغصوب واملاء املسبل للشرب واملاء 

املودع اجملحود . يشمل احملرم أبنواعه اليت ذكرها الفقهاء املسروق ماء سرق يعين أخذت زجاجة 
س خفية قهرا مياه من شخص سرقتها منه سرقة أخذهتا خفية أو غصبته إايها يعين أخذهتا قهرا ولي

هكذا ابلعافية أخذهتا منه قهرا هذا امسه مغصوب غصبت منه هذا املاء أو أنه أعطاك شيئا وديعة 
يعين مثال زجاجة مياه أو إىل ما إىل ذلك وديعة وجحدهتا قلت ما لك عندي شيء مع أنه قال 

ماء وقف اجعلها عندك أمانة وديعة احفظها يل فجحدهتا أو أنه ماء مسبل للشرب يعين أنه 
يف الشرب فحينئذ ال يستعمل للشرب جاء شخص وقال هذا املاء وقف موقوف لينتفع به الناس 

إال فيما وقف له وهو الشرب ال جيوز أن تستعمله يف الطهارة فهو ماء طهور لكن وقف للشرب 
فال تستعمله يف ما خيالف شرط الواقف فلو جئت إىل هذا املاء املسبل للشرب وتوضأت به 

ؤك ابطل جئت على ثالجة مياه مثال يف الشارع أو يف الطريق الناس يسريون ووضعها فوضو 
شخص وقال هذا سبيل للشرب يعين مراده أنه ال يستعمل إال يف الشرب ال جيوز أن تضعه يف 

السيارة مثال هذا حرام تضعه يف املوضع الذي يوضع فيه يف السيارة ال جيوز أن تغسل به سيارتك 
غسل به ثوبك ال جيوز أن تتطهر به من احلدث وال من أن تزيل به جناسة هو فقط ال جيوز أن ت

للشرب فإذا استعملت هذه املياه احملرمة يف احلدث يف رفع احلدث يعين يف الوضوء أو يف الغسل مل 
يرتفع احلدث تبقى حمداث كما أنت كأنك مل تستعمله ألهنا حمرمة استعماهلا وأتمث وأمما يف النجاسة 

زول النجاسة مع اإلمث أنت آمث لكن النجاسة تزول ملاذا ؟ طيب ملاذا فرقتم أيها احلنابلة معشر فت
احلنابلة بني احلدث والنجاسة ؟ أنتم قلتم ابلتحرمي يف األمرين قلتم ابلتحرمي هنا وهنا فلماذا جعلتم 

احلدث أمر فيه اكتساب  املاء يؤثر يف إزالة النجاسة وال يؤثر يف ارتفاع احلدث ؟ قالوا ألن ارتفاع
 فإنه حيصل فال حيصل مبحرم وأما النجاسة فإن النجاسة عني مىت زالت ابملاء بشرطها يعني ابملاء 
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هذا ختلية وليس حتلية ليس اكتسااب بل هو ختلية فإذا حصل زوال  املطلوب مل يعد احملل متنجسا
ن اإلنسان آمثا وهلذا ال تشرتط النية عني النجاسة وأثر النجاسة فاحملل طاهر فاحملل قد طهر وإن كا

يف إزالة النجاسة لكنها تشرتط يف رفع احلدث فلو نزل ماء املطر على أرض فيها بول مثال وأزال 
هذا البول فإن األرض حيكم بطهارهتا مع أنك مل تفعل شيئا لكن لو أن شخصا انئما حتت السماء 

داث فاستيقظ وهو جنب بعد اجلنابة نزل هكذا بدون سقف ونزل املطر وغمره وهو انئم وكان حم
املطر فغسله يقوم يصلي ؟ ال ما يقوم يصلي ملاذا ؟ ألنه مل ينو احلدث حيتاج إىل نية الوضوء 

والغسل حيتاجان إىل نية فإذا مل تنو ال قيمة إلتيان املاء على بدنك خبالف النجاسة ، النجاسة ولو 
حيكم بزواهلا إذا زالت هذه العني ابملاء فلهذا قال بدون نية ولو بدون فعل من اإلنسان وهلذا 

النوع   املؤلف هنا هو ماء حيرم استعماله لكنه يزيل اخلبث وال يرفع احلدث وهو ما ليس مباحا 
                                                                               الثاين يف كالم املؤلف رمحه هللا تعاىل :

ما خلت به املرأة املكلفة لطهارة   :وهو ،وماء يرفع حدث األنثى ال الرجل البالغ واخلنثى) )
(( :                                                                                   كاملة عن حدث

إذا استعملته يف ماء عين طهور ، ومل يتكلم هنا عن إزالة النجاسة هو ماء يزيل النجاسة مطلقا 
إزالة النجاسة على الرجل أو على املرأة أو على اخلنثى تزول النجاسة لكن الكالم هنا يف احلدث 

يف تفريق هو يرفع حدث األنثى ابلغة أو صغرية وال يرفع حدث الرجل البالغ وال يرفع حدث 
قال ال الرجل اخلنثى لكنه يرفع حدث الصيب يعين يرفع حدث األنثى ويرفع حدث الصيب ألنه 

البالغ لكن الرجل الصيب الذي هو سبع سنوات مميز سبع سنوات إىل البلوغ يرفع حدثه أيضا 
واخلنثى أيضا ال يرتفع حدثه بذلك طيب ما هو صفة هذا املاء ؟ قال وهو ما خلت به املرأة 

 حيضرها حالة املكلفة لطهارة كاملة عن حدث ما خلت به املرأة املراد ابخللوة هنا أال يشاركها وال
استعمال املاء من تزول به خلوة النكاح ولو كان مميزا أو أعمى أو كافرا أو أنثى فمىت شاهدها أو 

شاركها أحد من هؤالء يف الطهارة كلها أو يف بعض الطهارة فإن املاء طهور يرفع حدث الرجل 
بالغ واخلنثى هو املاء الذي البالغ واخلنثى ال إشكال فيه إذن املاء هذا الذي ال يرفع حدث الرجل ال
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خلت به املرأة خلت به يعين مل حيضرها ومل يشاركها أحد ممن تزول به خلوة النكاح مثال جالسة 
وحدها يف بيتها وتغرتف من إانء ليس معها أحد ال يشاهدها أحد ال يشاركها أحد اغرتفت من 

أو اغرتفت منه واغتسلت املاء الذي يف اإلانء هذا هو املاء املغرتف منه هو هذا اإلانء وتوضأت 
الذي نتكلم فيه وليس املاء الذي ابشر بدهنا غسال ألن هذا املاء الذي جرى على أعضائها هو 
ماء طاهر وليس طهورا فهذا ال فرق فيه بني الرجل واملرأة واألنثى كله سواء كالمنا يف املاء الذي 

نه املاء الذي يف اإلانء أخذت عندها إانء طست غناء فيه ماء اغرتفت منه وتوضأت أو اغرتفت م
اغتسلت مل يشاهدها أحد ومل حيضرها أحد ممن تزول به خلوة النكاح وهذه املرأة امرأة مكلفة يعين 

ابلغة عاقلة سواء كانت مسلمة أو كافرة حرة أو أمة وكان هذا املاء الذي اغرتفت منه أو أخذت 
نه خلت به قد استعملته لطهارة كاملة عن حدث يعين استعملته عن حدث وليس عن جناسة م

استعملته يف رفع احلدث يف الوضوء أو يف الغسل وكان طهارة كاملة يعين من أول الوضوء إىل آخره 
من أول الغسل إىل آخره مل حيضرها أحد ومل يشاركها أحد فلو أهنا اغرتفت وأخذت منه لتتوضأ 

ا جاءت لتغسل رجليها دخل عليها زوجها أو ابنها أو أختها خالص كدة مل ختل به لطهارة  وعندم
كاملة خلت به يف بعض الطهارة فال إشكال فيه لكن خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة وليست 

انقصة وهذه الطهارة عن حدث طيب لو خلت به لطهارة جناسة خلت به أخذت هذا املاء 
وليس من احلدث فال إشكال فيه املاء هذا يستعمل بدهنا من النجاسة  وغسلت به ثوهبا أو

يستعمله الرجل البالغ واخلنثى وال إشكال فيه إذن ال بد من هذه القيود هو:                                     
خلت أوال: يف خلوة كخلوة نكاح  اثنيا: خلت هبذا املاء وهو ماء قليل اثلثا :خلت به امرأة اليت 

به امرأة رابعا : مكلفة يعين ابلغة عاقلة  ولطهارة كاملة وليست انقصة وعن حدث وليس عن 
جناسة . طيب هذا املاء ال يرفع حدث الرجل وال يرفع حدث اخلنثى لكنه يرفع حدث األنثى يرفع 

ريق حدث امرأة أخرى ويزيل جناسة اجلميع رجل وخنثى وأنثى من أين جاء هذا التفريق ؟ هذا التف
هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن ))  تعبدي يعين حنن ال نعقل له معىن وإمنا جاء به النص هكذا

(( وأيضا هنى أن تتوضأ املرأة بفضل طهور الرجل لكن هذا الثاين يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة 
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قي األول على ما جائز ابإلمجاع يعين : اإلمجاع على جواز أن تتوضأ املرأة بفضل طهور الرجل ، فب
هو عليه . إذن هذا التفريق تفريق شرعي تعبدي غري معقول املعىن يعين حنن ال نعلم معناه فال 

قياس عليه ونقول إنه حلكمة فاهلل تعاىل حكيم يف تشريعه لكننا ال نعقل معناه وكثري من 
بعة فقط يف الوضوء ؟ التشريعات يف العبادات تعبدية غري معقولة املعىن ، ملاذا غسل األعضاء األر 
يعين أشياء قد ال ملاذا الصلوات مخس وليست ستة ؟ ملاذا نصلي الظهر سرا واجلمعة جهرا ؟ 

نعرف معناها فهي أشياء تعبدية إذن هذا احلكم تعبدي وهو من مفردات احلنابلة يعين انفرد هبذا 
                                                  القول احلنابلة عن األئمة الثالثة رمحهم هللا .                    

النوع الثالث :                                                                                         
                                                              (( : وماء يكره استعماله مع عدم االحتياج إليه ))

واملكروه : هو ما هني عنه ال على سبيل اجلزم يعين إذا فعلته ال إمث عليك  وهذا شأن املكروه عموما
وإذا تركته امتثاال فإنك تثاب هذا املكروه ، خبالف احلرام أتمث لو فعلته فاملكروه األفضل أال تفعله 

وتثاب على تركه ولو فعلته ال إمث عليك وتبيحه احلاجة إذا احتجت إليه يباح لك وهلذا قال ما 
ره استعماله مع عدم االحتياج إليه يعين : فإن احتيج إليه فال كراهة و ضرب له أمثلة فقال :  يك
(( :                                                                          ماء بئر مبقربة :وهو))

وكذلك أيضا :                                                                                                 يعين ماء طهور كان يف بئر مبقربة املكان الذي يدفن فيه املوتى فيكره هذا
(( :                                                                                        وما اشتد حره أو برده ))

مينعك من كمال الطهارة سواء كان مسخن ابلشمس أو بغري ألن املاء شديد احلرارة والربودة 
الشمس يعين الكراهة ليس للتسخني ابلشمس كما هو مذهب الشافعية بل هو لشدة احلرارة لو  

عندما تشتد احلرارة وعندما تشتد  كان مسخنا ابلشمس ومل تشتد حرارته فال إشكال لكن الكراهة
                                                                                                     الربودة .

                                                                                        (( :  أو سخن بنجاسة)) 
يها وهي مسخن بنجاسة كأن توقد حطبا جنسا أو حنو ذلك من األشياء اليت يوقد عل يعين ماء



 ======= ================ الدرس الثاني شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري=== 

جنسة فهذا مكروه إال إذا حتققت وصول دخان النجاسة إىل املاء وكان املاء قليال دون القلتني 
فحينئذ يكون جنسا وأما إذا مل نتحقق فهو مكروه وليس جنسا لو استعملته ارتفع احلدث وتزول به 

                                 النجاسة أيضا .                                                           
(( :                                                                                مبغصوب سخن أو)) 

يعين غصبت حطبا أو شيئا مما يوقد به وأوقدت عليه النار ووضعت املاء فهذا مكروه ألنه أثر حمرم 
                                                                                         ألن الغصب حرام .

                                                                          (( : أو استعمل يف طهارة مل جتب)) 
ة الثانية والثالثة يف يعين استعمل يف طهارة مستحبة شرعا كتجديد وضوء وغسل مجعة والغسل

الوضوء فهذا املاء املستعمل يعين الذي جرى على األعضاء شخص اغتسل غسل اجلمعة مباء مث 
مجع هذا املاء املتقاطر من أعضائه وتوضأ به تقول هذا املاء مستعمل الذي هو متقاطر من 

فيجوز أنت  األعضاء لكنه استعمل يف طهارة مستحبة وليس يف رفع حدث وال يف إزالة جناسة
لو استعمل يف طهارة مل تتوضأ به وجيوز أن تغتسل به وجيوز أن تزيل به النجاسة لكن ذلك مكروه 

جتب .                                                                                                         
                                                                                    (( : أو يف غسل كافر)) 

اغتسل به كافر امرأة مثال ذمية يهودية أو نصرانية طهرت من احليض أو من النفاس فاغتسلت 
حىت جيامعها زوجها املسلم فهذا املاء استعمل يف غسل كافر فهذا الفعل ال يسلبه الطهورية بل 

                                            تعماله .                 يكون ماء طهورا لكنه يكره اس
                                                                            (( :  أو تغري مبلح مائي)) 

ء يعين وضع يف املاء ملح مائي الذي هو امللح الذي أصله املاء أخذ من البحر مثال ووضع يف ما
عذب فصار ماحلا فهذا املاء الذي وضع فيه امللح املائي وغريه ماء طهور مكروه .واحرتز املؤلف 
ابمللح املائي عن امللح املعدين الذي يكون من اجلبال وحنوها فهذا إذا وضع يف املاء وغريه يسلبه 

 الطهورية إمنا امللح املائي ال يسلبه الطهورية بل يكون مكروها .  
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                       (( :  والدهن ،وقطع الكافور ،ال ميازجه كتغريه ابلعود القماريأو مبا )) 
يعين تغري بشيء ال ميازجه ال خيتلط فيه كالعود القماري نسبة إىل بلدة يقال هلا القمار وهي موضع 

ذوب يف ببالد اهلند فهذا الذي تغري بعود قماري مل يتغري عن ممازجة وخمالطة يعين ليس كامللح ي
املاء ليس كالسكر يذوب يف املاء وإمنا هو تغري مبا ال ميازجه ابلعود القماري أو بقطع الكافور أو 

ابلدهن كالزيوت وحنوها فهذا ليس فيه خمالطة فالتغري ال يسلب املاء الطهورية . اجملاور ميكن فصله 
مبجاورة ال يسلب املاء  واملخالط واملمازج ال ميكن فصله وهذا هو حمل الفرق التغري إذا كان

الطهورية وإذا كان مبا ال ميازج وال خيالط أيضا ال يسلب املاء الطهورية لكن إذا تغري مبا ميازجه 
وخيالطه ويذوب فيه وال ميكن فصله من املاء يعين ذاب فيه وامناع فيه فهذا إذا غريه يسلبه الطهورية 

ري أو بقطع كافور أو بدهن فال يسلب املاء فحينئذ نقول هذا تغري يف كالم املؤلف بعود القما
                                                                            الطهورية يبقى املاء طهورا لكنه مكروه . 

                (( :                                                    وال يكره ماء زمزم إال يف إزالة اخلبث ))قال : 
ماء شريف معظم شرعا لو استعملته يف إزالة اخلبث أو يف رفع احلدث تستفيد به ما ماء زمزم 

استعملته من أجله يعين يرتفع حدثك ويزول خبثك ولكنه يكره استعماله فقط يف إزالة النجاسات 
هة .                         تشريفا له وال يكره استعماله يف رفع احلدث أو توضأت به أو اغتسلت فال كرا

                                                               والنوع الرابع واألخري يف كالم املؤلف :
                                                         (( : واألهنار،والعيون،واآلابر،كماء البحر  ،ستعمالهاوماء ال يكره )) 

يعين ال يكره استعماله طهور غري مكروه .                                                              
                                                                                                   (( : واحلمام ))

 املاء احلار هذا الذي يستعمل يف احلمامات قدميا ماء احلمام الذي هو املاء الذي كان يستعمل يف
احلمامات اليت يغتسل فيها قدميا فماء احلمام ال يكره استعماله ألنه ماء طهور وليس هناك شيء 

مازجه وال خالطه ليس هناك ما خيرجه عن الطهورية واإلابحة وما يكره منه إمنا يكره لشدة حره 
                                                                             .                   وليس لشيء فيه
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                                                                     (( :  وال يكره املسخن ابلشمس)) 
        . واملسخن ابلشمس أيضا ماء طهور غري مكروه إال إذا اشتد حره فإنه يكره لشدة حره فقط 

                                                                       (( : واملتغري بطول املكث ))
يعين طال مكثه يف إانء أو يف أرض أو يف أوعية يوضع فيها أو ما إىل ذلك فهو ماء طهور غري 

                                                                                                         مكروه .
                                                                             (( : أو ابلريح من حنو ميتة ))

 تغري ابلريح يعين بسبب مرور الريح عليه فغريته يعين كان مثال يف ميتة جبوار البحر فجاءت الريح
فأخذت ريح امليتة وغريت هبا هذا املاء يعين مثال محام سباحة أو بركة أو ما إىل ذلك وجبوارها ميتة 

جبوارها فجاءت ريح وحتركت وأخذت من ريح امليتة وصار املاء متغريا هبذا الريح نقول ليست فيها 
                                                                          هذا ماء طهور غري مكروه وهذا ابإلمجاع طهور غري مكروه ابلريح من حنو ميتة .

يعين                      (( : املاء عنه كطحلب وورق شجر ما مل يوضعا أو مبا يشق صون ))
تغري مبا يشق صون املاء يعين احرتاز املاء أو حفظ املاء عنه بشيء نبت يف املاء أو طحلب أو حنو 

أوراق األشجار ، قال كطحلب وورق شجر يعين ورق شجر سقط يف املاء فهذا يصعب  ذلك من
االحرتاز عنه فاملاء طهور غري مكروه ، واملراد أنه سقط بنفسه أو بفعل من ال يصح قصده يعين 
حيوان مثال أسقط هذه األوراق يف البحر أو طفل صغري وأما إذا فعله شخص له قصد كالبالغ 

الشجر يف املاء عمدا فغريه فإنه يسلبه الطهورية وهلذا قال: ما مل يوضعا ، يعين مثال وأسقط ورق 
فإن وضعا يف املاء الذي هو الطحلب وورق الشجر يعين قصد إىل وضعها فإن املاء يكون طاهرا 

                                                                                              وليس طهورا إن تغري هبما .
ذا ما يتعلق ابلقسم األول من املياه وهو املاء الطهور أبقسامه األربعة اليت ذكرها املؤلف ونقف ه

عند القسم الثاين وهو املاء الطاهر ويكون هذا إبذن هللا يف الدرس القادم ، اآلن نتلقى أسئلتكم 
وعمال صاحلا وصلى هللا وسلم وابرك ا ولكم علما انفع ما شرحناه ونسأل هللا عز وجل لنا حول

                                                              على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني . 
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                                                                                        األسئلة :
ما معىن قوهلم وما مثنه املعني حرام ؟                                                    :1س

الثمن الذي وقع عليه العقد ، قال اشرتيت منك هذا املاء هبذه الدراهم وعني هذه  اجلواب: يعين
مثال مث الدراهم وليست يف الذمة ومل يقل اشرتيت منك زجاجة ماء بعشرة دراهم أو بعشرة رايالت 

أخرج من حمفظته عشر رايالت وأعطاه إايها مل جير العقد عليها وهذه العشر رايالت حمرمة ليس 
الثمن املعني حرام ،لكن قال اشرتيت منك هذا املاء هبذه الرايالت أو هبذه النقود وهذه النقود 

حينئذ يعين يكون  حمرمة مسروقة نقود ربوية مغصوبة إىل آخره فهذا مثنه املعني حرام فيكون املاء
واملاء مما ال جيوز استعماله .                                                                  العقد فاسدا

                                                   قلتم إذا توضأ من سبيل ال جيوز ؟: 2س
إذا وقفه الواقف للشرب، نص الفقهاء من   للشرب يعينلَ اجلواب : نعم، إذا كان السبيل ُسب   

أصحابنا طبعا هذا من مفردات احلنابلة خالفا للجمهور نص أصحابنا رمحهم هللا على أن املاء 
املسبل للشرب ال جيوز الوضوء وال الغسل به وال حيصل به ارتفاع احلدث .                                     

                                     يرفع حدث اخلنثى دون البلوغ ؟املاء الذي خلت به املرأة : 3س
نعم، ال يرفع حدث الرجل البالغ واخلنثى البالغ أما دون البلوغ فريفع حدثه .                        اجلواب:

                                                          ما دليل تقسيم املياه إىل ثالثة أقسام ؟: 4س
اجلواب: ما دليل هذه احلقيقة أنه ينبغي أن يعلم أننا نشرح اآلن على قول واحد يف املذهب  بدون 
تطويل يف أدلة األقوال ألننا املقصود أن نتصور املسائل فقط وأن نعرف حكمها وقد نذكر الدليل 

ذا ، طبعا األدلة عند اإلشكال، لكن حيث سألت وكنا يف موضع األسئلة فال أبس أن أجيبك هب
هنا كثرية لكن من األدلة على هذا التقسيم :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : )) وجعلت يل 

األرض مسجدا وطهورا (( وهذا يدل على أن الطهور هو املطهر لغريه ألن الطهور لو كان املراد به 
ألن احلديث أصال سيق  ،الطاهر مل تثبت خصوصية للنيب عليه الصالة والسالم وألمته يف هذا 
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إلثبات هذه اخلصوصية وهلذا يف احلديث يف بعض رواايته جعلت يل كل أرض طيبة مسجدا 
وطهورا طيب )) طيبة (( هي الطاهرة إذن الطهور قيد زائد ، يعين وصف زائد على مطلق أهنا 

                                        طيبة، وإال كان حتصيال للحاصل .                                             
                                                               يكره استعماله؟ابلسكر هل املاء احللو : 5س

اجلواب: إذا خرج عن إطالق املاء يعين مل يعد يطلق عليه ماء فإنه ال يكون ماء طهورا ، إذا تغري 
لونه أو طعمه أو رحيه أو كثري من صفة من هذه الصفات، فلو صار الطعم متغريا تغريا كثريا فإنه 

يكون طاهرا ، أو كذلك أيضا إذا خرج عن إطالقه .                          ليس طهورا بل 
                                                  : هذا التقسيم شيخنا للماء الطهور هو املعتمد ؟6س

اجلواب: نعم ، هو املعتمد عندان وعند اجلمهور هو قول اجلمهور تقسيم املياه إىل هذه األقسام 
الثالثة هو قول اجلمهور، وكون املاء ال يرفع احلدث وال يزيل النجس الطارئ غريه أيضا هو قول 

أمر ابملاء يف حديث األعرايب الذي ابل يف طائفة اجلمهور ، وهلذا النيب صلى هللا عليه وسلم 
عليه   املسجد فزجره الناس فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بسجل من ماء أو ذنوب من ماء فأريق

وكذلك أيضا يف دم احليض يصيب الثوب يف حديث أمساء ، وكذلك يف غسل آنية اجملوس ، فهذا  
َ فيه النيب صلى هللا عليه وسلم املاء ،فالطهارة حينئذ ال تكون إال يف املاء ، ألنه لو كان  كله عنيَّ

يف الزمن السابق كانت تزول بغريه لنقل ولو مرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم واملياه يف املاضي 
قليلة وكان ممكن أن جيمعوا املياه بعد الوضوء وبعد الغسل ولكن كل هذا مل حيصل وإمنا كانوا  

يستعملون املاء الطهور الذي مل يسبق استعماله ، كما أنه أيضا أصحابنا يقولون إن الطهارة ابملاء 
اء يف احلدث أو يف النجاسة ال فرق جيوز أن تكون تعبدية فال يلحق غري املاء ابملاء ، يعين سو 

وعللوا بعلل أخرى : قالوا إن املاء ألطف وأنفذ يف األعماق وليس له يف نفسه طعم وال لون وال 
ريح يبقى بعد زوال النجاسة وأنه خملوق من الطهارة دون غريه إىل آخر ما ذكروه من الوجوه يف 

                                                                                     هذا وهو قول اجلمهور على كل حال .
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                                      ملاذا أجازوا استعمال املاء الذي خال به الرجل يف رفع احلدث ؟: 7س
 ، وبعض العلماء أورد هذااجلواب: قلت لكم هذا جائز ابإلمجاع خصصوا هذا احلديث ابإلمجاع 

ى احلنابلة قال يعين هو حديث واحد فلماذا قلتم هذا يف فضل طهور املرأة ومل تقولوا يف فضل عل
طهور الرجل ؟ نقول لإلمجاع على جوازه يف فضل طهور الرجل وأما فضل طهور املرأة فليس جائزا 

:             وهو أمر تعبدي ، وهلذا اإلمام أمحد رمحه هللا يف هذا املوضع يف فضل طهور املرأة هذا قال
) أكثر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون ذلك ( يعين هو طبعا من مفردات احلنابلة 
نعم؛ ولكنه نقله عن مجهور الصحابة قال : أكثر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون 

اس فيكون توقيفيا ذلك ، وهو تعبدي، يعين هو أمر تعبدي ليس مما يعقل معناه وال يقتضيه القي
طبعا هنا خالف أصويل يعين مسألة أصولية : قول الصحايب حجة أو ال ؟ الصحيح أن قول 

الصحايب حجة ، ما مل خيتلف الصحابة فحينئذ نطلب مرجحا من خارج ، إال إذا اختلف 
الصحابة على قولني وأحدمها توقيفي ال يقتضيه القياس فاحلجة يف القول التوقيفي، مثل هذه 

ملسألة ن وهلذا احتج اإلمام أمحد هنا بقول الصحايب مع أنه يف خالف بني الصحابة ، لكن هذا ا
                                                 فيكون حجة دون غريه . توقيفي القول ال يقتضيه القياس

                                    : مثال على املرأة الكافرة اليت خلت ابملاء فأثرت خلوهتا ؟8س
اجلواب: الكافرة ميكن أن تغتسل غسال صحيحا إذا اغتسلت ليجامعها زوجها ، يعين حائض أو 
نفساء اغتسلت ليجامعها زوجها ، طبعا هي ليست من أهل النية ولكن هنا ضرورة؛ ألنه كيف 

                                               يباح له مجاعها إال هبذا الغسل .                          
                                       مل يتوفر غريه ؟ إن: هل ماء السبيل ال يصح الوضوء به حىت و 9س

 اجلواب:نعم، حىت وإن مل يتوفر غريه ال جيوز استعماله ؛ حينئذ تعدل إىل التيمم .   
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يف احلرم وهو ماء موقوف للشرب هل هو حمرم :يقول الوضوء من صنابري زمزم 10س
                                               ؟على احملرم الوضوء بغريه  أو يتعذر الوضوء، وإن كان يتعسر

اجلواب: هو ليس متعسرا وال يتعذر على اإلنسان أن يتوضأ بغريه ، خيرج خارج احلرم ويتوضأ أيخذ 
س هناك تعذر وال شيء، وعلى كل حال هل جيوز الوضوء مباء زمزم زجاجة ماء ويتوضأ يعين لي

 املكتوب عليه للشرب فقط ؟ هذا موضع نظر ، يعين قد قال إن ماء زمزم من حيث األصل جيوز
استعماله يف الطهارة وإمنا الذي حصل أهنم وضعوه يف ثالجات أو هذه األجهزة ، وقد يقال إهنم 

صار ملكا هلم هبذه احليازة فأوقفوه للشرب، فاألوىل أان ال أجزم بعدم  ملا حازوه ملا حازوا هذا املاء
الصحة هنا لكن أقول األوىل أال يفعله اإلنسان .                                                

                              يف القسم الرابع ما مل يوضعا ، هل طهور مكروه أم ليس بطهور ؟: 11س
اجلواب: إذا وضعا فغريا املاء فإنه حينئذ يكون طاهرا وليس طهورا ، إذا تغري املاء بورق شجر وضع 

،والذي فيه، وضع يف قصدا وحصل التغري أان أقول إذا تغري املاء فحينئذ املاء طاهر وليس طهورا 
يف املاء بنفسه أو بفعل غري ذي قصد يعين  يقول إنه طهور وليس طاهرا ال بد أن يكون قد سقط

دابة حيوان مثال أو جمنون أو صغري، أما إذا حصل بفعل ذي القصد وهو املكلف الذي هو البالغ 
                    العاقل ابن وضعه آدمي مكلف قصدا وغريَّ املاء فإنه يكون طاهرا وليس طهورا .

ع قصدا وغري املاء فإنه يسلبه الطهورية، وأما إذا : ورق الشجر إذا وض ]إجابة عن سؤال آخر[
سقط ومل يوضع قصدا أو وضع بفعل غري ذي قصد كدابة أو صغري فإنه ال يسلب املاء الطهورية 

حىت لو غريه .                                                                                                         
                                                الشرب الذي يف املسجد جيوز الوضوء به ؟ ماء :12

اجلواب: إذا قيل ، يعين إذا كان موقوفا للشرب ال جيوز وأما إذا كان موضوعا مطلقا يف املسجد 
 ملطلق االنتفاع فال أبس .
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                       جاسة ؟: هل يكره املاء املسخن ابلنجاسة إذا تيقنا عدم وصول الن13س
اجلواب: نعم، إذا حتققنا وصول النجاسة وهو يسري فهو جنس ، وإذا مل نتحقق فهو مكروه؛ ألنه 

من أجزاء لطيفة إليه،وهلذا قالوا سواء كان احلائل حصينا أو ال غالبا ال يسلم من وصول شيء 
سواء ظن وصول النجاسة إليه أو ال ؛ألنه ال يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه.                 

؟                                                   : املاء الذي خال به الرجل هل يرفع احلدث14س
 نعم، فضل طهور الرجل ال إشكال فيه . اجلواب: 

: كيف أمجع بني قوهلم يف أتثر املاء خبلوة املرأة ولو كافرة مع قضية املاء املكروه الذي 15س
                                                                         استعمله الكافر ولو كتابية ؟ 

! استعملته ومل ختل به ن فإن خلت به فإنه ال يرفع حدث طيب ما هو اإلشكال أصال اجلواب: 
الرجل ، يعين ال إشكال، إذا حصلت خلوة ال يرفع حدث الرجل وإذا مل حتصل خلوة فإنه ماء 

وبعدين ده املاء املستعمل الذي هو انزل متقاطر من أعضائها ده املاء املستعمل إمنا الذي أخذت 
ال عالقة لكل واحدة ابألخرى أصال وأان ذكرت هذا يف منه هذا املغرتف منه مسألتني أصال 

الشرح  هناك فرق بني املاء املستعمل الذي هو يتقاطر من األعضاء وبني املاء الذي اغرتفت منه 
املرأة لطهارة كاملة عن حدث خلت به فاالغرتاف من ماء ليس كتقاطر املاء من األعضاء، املاء 

مغرتف منه .                                                       املتقاطر هذا امسه مستعمل وليس أنه
                   ؟ املاء الذي يكون فيه كلور حىت يكون لونه أبيض جدا هل يفقد الطهورية: 16س

ماء ال يعين اجلواب: كأنك تسأل عن معظم املياه اليت تنقى أو حتلى يف كثري من البالد هذا 
فيه ماء طهور يعين مل يتغري تغريا يسلبه الطهورية ، لكن إذا فرض إن ماء قليل ووضع فيه  إشكال 

كلور حىت صار ال يقال عنه ماء إبطالق تغري تغريا كبريا يف لونه أو طعمه أو رحيه فهذا طاهر 
 وليس طهورا .    
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 ؟غري ذلكافر به هل فرق بني غسل الكافر جلنابة أو غسل :املاء املكروه لغسل الك17س
                                                              اجلواب: ال، املراد الغسل الشرعي .

: هل هناك فرق بني خلو املرأة ابملاء لرفع حدث إذا قصدت ذلك استقالال وبني أن 18س
 تقصد ذلك بعد استعمال آخر كغسل الوجه وحنوه مث تنوي رفع احلدث ابلوضوء مثال ؟

اجلواب: هو املراد أن تنوي به طهارة وختلو به من أول الطهارة إىل آخرها، لو استعملته استعماال 
عاداي للتربد أو للنظافة فال إشكال فيه ، كالمنا فيما لو نوت به طهارة كاملة عن حدث استعملته 

خلت به  للطهارة الشرعية عن حدث وليس حىت يف إزالة جناسة، كالمنا يف استعماله عن حدث 
كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث ، ال بد من هذه القيود يف املسألة 

رجل ابلغ دون املرأة ودون الصيب أيضا .                                                 فال يرفع حدث
                                لفظي ؟ ءن اخلالف يف تقسيم املاإ: هل ميكن أن يقال 19س

اجلواب: ال طبعا ليس لفظيا ، كيف لفظي ! طهور وطاهر كل منهما له حكم ، كيف يكون 
لفظيا ؟! ال خالف معنوي عملي .                                                                        

              غلق وتوضأت مباء الشرب ؟يقول دخلت املسجد وتفاجأت أن مكان الوضوء م :20س
اجلواب: إذا كان املاء مسبال للشرب ال جيوز الوضوء به ، وأما إذا كان داخل املسجد لعموم 

االنتفاع به فال إشكال فيه ، وهذا حبسب شرط الواقف يعرف حبسب شرط الواقف أو بقرينة 
                                               احلال .                                               

                                                       : هل اإلمجاع هنا يقصد به إمجاع احلنابلة ؟21س
اجلواب: ال ، اإلمجاع يف كالمي هو إمجاع العلماء ، احلنابلة ال أقول فيه إمجاع، نقول هذا املذهب 

 لكن ال أقول إمجاع .   قوال واحدا مثال ،
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: يقول املرأة إذا توضأت من إانءين جزء من الوضوء ابإلانء األول والباقي من اإلانء 22س
الثاين فهل جيوز للرجل أن يتوضأ من أحد اإلانءين ؟                                                             

لطهارة كاملة عن حدث ، ماء أخذت منه وخلت هي خلت هبذا املاء ، يعين خلت به اجلواب: 
به لطهارة كاملة، فإذا كان من إانءين يعين بعض هذا اإلانء خلت به لبعض الطهارة والبعض الثاين 

لبعض الطهارة الثاين فلم ختل به لطهارة كاملة فال إشكال فيه حينئذ .                           
إلانءين جزء من الوضوء ابإلانء األول والباقي من اإلانء لكن كأن األخ يقول : إذا توضأت من ا

الثاين ؟ كأنه يقول إهنا وحدها يف مكان وخلت هبذا املاء كله إهنا وحدها يف مكان واإلانءين معها 
يف مكان واملكان مغلق ومل يشاهدها أحد ومل حيضرها أحد فحكمه حكم املاء الذي خلت به 

يتوضأ رجل ابلغ وال خنثى ابلغ .                                                            لطهارة كاملة عن حدث ال جيوز أن
توقيفي على من ؟                                                                           : 23س

قبل الوحي يعين  اجلواب: إذا قال العلماء توقيفي يعين ليس مما يقال ابلرأي بل إنه يتلقى من
توقيف ليس أمرا مما يدرك ابلرأي واالجتهاد والنظر والقياس ، فاملراد أن له حكم املرفوع إىل النيب 

صلى هللا عليه وسلم .                                                                                  
                                                          :األوىل التعبري ابلرفع أم ابالرتفاع ؟    24س

اجلواب: التعبري ابالرتفاع أوىل االرتفاع أوىل لكننا مل خنض يف هذا املبحث يعين ال يليق هبذا الشرح 
       املختصر .                                                                                             

         : إذا علل احلنابلة ابخلالف هل يقصدون خالف األصحاب أم خالف املذهب؟25س
اجلواب: حيتمل هذا وهذا حيتمل أن يقال خروجا من خالف من خالف من األصحاب أو من 

العلماء اآلخرين، وهذا موجود يعين يرجع فيه إىل كل مسألة بعينها، أحياان يكون اخلالف يف 
  يف املذهب وخارج املذهب وأحياان يكون اخلالف يف أحدمها .االثنني يعين
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                                   :هل صب املاء على اجلسم من اجلنابة جيوز الصالة به ؟26س
اجلواب : املاء الذي يتقاطر  من األعضاء هو ماء مستعمل طاهر وليس طهورا وهذا أيتينا يف 

                                                                              الدرس القادم إن شاء هللا . 
                                           : غسل اجلمعة مع نية رفع احلدث هل املاء يكون طاهرا ؟27س

اجلواب : نعم،إذا نويت به رفع احلدث األكرب نعم هو استعمل يف طهارة واجبة وإن أتى ابألمرين 
.                  معا لكنك استعملته يف طهارة واجبة يف غسل جنابة يعين فيكون طاهرا وليس طهورا

اب عيه ماء سبيل بدون تقييده للشرب فهل حيمل غالب املاء املوقوف يكون مكتو  :28س
على أنه موقوف للشرب ؟                                                                                       

 اجلواب: هذا حبسب القرينة حبسب العرف يف املكان أو يف البلد أو يف احملل الذي فيه هذا الوقف. 

                اء البارد أو الساخن إذا كان هذا أصل املاء ومل يتعرض لعارض ؟: كراهة امل29س
اجلواب: الكراهة هنا ألنه مينعك من كمال الطهارة يعين فإذا هدأت هذه الربودة أو هذه احلرارة 

     حبيث استطعت استعماله استعماال كامال ومتمت به طهارتك فال كراهة .                             
          يدخل فيه إذا أصابه تراب من الريح مثال ولو كثر ؟: املاء املتغري ابلريح 30س

اجلواب: إذا وضع يف املاء تراب ومل يصر طينا فإنه ال إشكال فيه ماء طهور ال إشكال فيه . 
                                                      طهور ؟ : ما الفرق بني ماء طاهر وماء31س

اجلواب: ماء طهور : ماء طاهر يف نفسه مطهر لغريه يعين ينفع تتوضأ به ينفع تغتسل به ينفع تزيل 
به جناسة ،أما املاء الطاهر : فهذا ماء هو نفسه طاهر يعين لو جاء على ثوبك أو بدنك ال تكون 

ع أن تتوضأ به ال ينفع أن تغتسل به ال ينفع أن تغسل به النجاسة ، جنسا لن ينجسك لكن ال ينف
فمثال الشاي والقهوة وماء الطبيخ هذا ماء أنت أخذت ماء من الصنبور أو من احلنفية ووضعت 

فيه شااي هو أصله ماء لكنه تغري وصار شااي ، ينفع تتوضأ به ال ما ينفع طيب هذا طاهر أو 
،ملاذا ليس طهورا ؟ ألنه تغري تغريا كامال مل يعد ماء مطلقا ، فهذا  طهور ؟ هذا طاهر ليس طهورا
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امسه ماء طاهرا وحنن سندرسه يف املرة القادمة إن شاء هللا ،لكن املاء الطهور هذا ماء مل يتغري أصال 
أو تغري تغريا الشرع ال يعول عليه، الشرع يلغي هذا التغري ويعتربه كأنه غري موجود مثل ما ذكرانه 

طاهر  الدرس واستمع للتسجيل مرة اثنية حىت تتضح لك األمثلة ، لكن الطهور هو يف نفسه يف
وهو يطهرك تتوضأ به وتغتسل به وتغسل به النجاسات، أما الطاهر فهو يف نفسه طاهر ا لكنه ال 

       يطهرك .                                                                                 
                      : ممكن أعرف ما هي الكتب اليت ينبغي أن أحتوي عليها حىت أذاكر فيها ؟32س

اجلواب: وهللا كثرية الكتب كثرية جدا ، خليك فقط معي يف الدرس واشرتي شرحا لدليل الطالب 
هلذا  يعين مثال نيل املآرب أو حاشية ابن عوض ويكفيك هذا مع الدرس إن شاء هللا ابلنسبة 

                                                                                      الدرس .
                                         : املاء املخلوط ابلصابون هل جيوز الوضوء به ؟33س

ري لونه أو طعمه أو رحيه اجلواب: إذا كان قصدك أنك وضعت الصابون يف املاء حىت تغري املاء تغ
فإن املاء طاهر وليس طهورا وال جيوز الوضوء وال الغسل به ، وإذا كان قصدك أنك وضعت 

ابلصابون على جسدك الصابون على جسدك مث صببت عليه ماء ليس خمتلطا ابلصابون فاختلط 
ء على جسدك فال إشكال يف هذا ، واضح الفرق ؟ أرجو أن الفرق واضح إن شاء هللا ،صببت املا

الذي به صابون الصابون على جسدك وليس يف املاء ال إشكال يف هذا ، لكن وضعت الصابون 
يف املاء حىت غريه فاملاء هنا طاهر وليس طهورا فال تصح الطهارة به .                       

: كثري من املساجد اليت تكون على طرق السفر يكون ماء الوضوء فيها متغريا طعمه 34س
                                                                                                    بسبب صدأ احلديد ؟ 

                                         ال إشكال يف هذا .                                    اجلواب:
                                           : هل اإلمجاع يف فضل ماء املرأة يقصد به إمجاع احلنابلة ؟35س

اجلواب: ليس هناك إمجاعا أصال اي مجاعة اإلمجاع هنا يف فضل طهور الرجل وليس املرأة ، وهذا 
ابلة فقط ،أما فضل طهور املرأة احلنابلة فقط هم الذين قالوا هبذا إمجاع العلماء كلهم ليس احلن
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                                                                             القول خالفا للجمهور .
                                 : هل االعتماد يف التحضري على حاشية ابن عوض أو نيل املآرب ؟36س

حبسب رتبك إذا كنت مبتدائ جدا يعين أول مرة تقرأ فنيل املآرب يكفيك ،إذا كنت يعين  جلواب:ا
 تقدم لك دراسة هذا املنت أو ما إىل ذلك فحاشية ابن عوض أكثر نفعا .  

نكتفي هبذا القدر ونعتذر عن بقية األسئلة الوقت جتاوز الساعة والنصف ، ابرك هللا فيكم أيها 
 خريا على حسن استماعكم ونسأل هللا تعاىل لنا ولكم علما انفعا وعمال صاحلا الكرام وجزاكم هللا

ونلقاكم يف األسبوع القادم إن شاء هللا ونوصيكم ابملذاكرة اجليدة وحتضري الدرس وتقوى هللا عز 
 . وجل واإلخالص له يف القول والعمل

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

 

   


